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Havo Franse taal (ERK A2+)
College-examen schrijfvaardigheid
Bijgaande examenopgave bestaat uit:
•

één schrijfopdracht

Aanwijzingen
• Let op de lay-out: alinea’s, witregels, kantlijnen.
• Gebruik minimaal 200 woorden.
• Vermeld het aantal gebruikte woorden in de rechterbovenhoek.
• Gebruik, indien nodig, een woordenboek.
• Denk aan adressering, datum en aanhef. Deze tellen niet mee voor het
aantal woorden. Denk ook aan een correcte afsluiting.

Beoordeling
De schrijfopdracht wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
• inhoud en aantal woorden
• grammatica
• woordenschat
• spelling
• samenhang

Veel succes!
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Situatie
Aangezien je graag je spreekvaardigheid Frans wilt verbeteren en je erg houdt
van zingen, ben je van plan om deze zomer een zangcursus in Frankrijk te
volgen. Je hebt op internet een cursus gevonden in Bretagne, een streek die
je interessant lijkt, ook vanwege de mooie omgeving en het feit dat je je
partner mee wilt nemen. Je schrijft een e-mail om nadere informatie in te
winnen. Het adres is: chansonbretonne@mail.fr.

Opdracht (totaal 20 punten)
1.

Zorg voor een passend begin.

2.

Vertel dat je het adres op internet hebt gevonden en stel jezelf voor
(geslacht, leeftijd, nationaliteit). (2 punten)

3.

Vertel dat je geïnteresseerd bent in de cursus van 3 tot 10 augustus,
maar dat je nog een paar vragen hebt. (2 punten)

4.

In de eerste plaats wil je graag weten of je als buitenlander deel kunt
nemen aan de cursus. Je kunt redelijk Frans verstaan en praten, maar
spreekt het niet vloeiend. Staan er alleen Franse liedjes op het
programma of ook Engelse? (4 punten)

5.

Verder heb je een vraag over het niveau van de cursus, die volgens de
site ‘intermédiaire’ is. Is dat niveau voor jou geschikt? Vertel iets over je
zangervaring (zelf verzinnen, gebruik voor deze alinea minimaal 30
woorden). (4 punten)

6.

Daarnaast wil je graag je vriend(in) meenemen. Hij/zij houdt er zelf niet
van om te zingen, maar fietst graag. Zijn er voldoende
fietsmogelijkheden in de omgeving? Misschien is er een eindpresentatie
waarbij hij/zij kan komen luisteren? (4 punten)

7.

Om de kosten te beperken en wat tijd samen met je partner te kunnen
doorbrengen, wil je graag weten of er een camping in de buurt is waar je
tijdens die week zou kunnen overnachten. (4 punten)

8.

Zorg voor een passende afsluiting.

HF-1003-s-20-1-o

3/3

einde ■

